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   Fundacja im. Nikoli Tesli

          ul. Proletariacka 3/28
 15-449 Białystok
 fundacjatesli@interia.pl

W odpowiedzi na pismo Fundacji im. Nikoli Tesli z dnia 08.07.2022 r. oraz na pismo 
przekazane przez Wojewodę Śląskiego w dniu 02.08.2022 r., Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, że zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 
1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1070), wojewódzki 
inspektor ochrony środowiska jest organem, do zadań którego należy przede wszystkim 
kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska, w zakresie: przestrzegania przepisów o ochronie 
środowiska oraz przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska. 
Zadania w tym zakresie realizowane są poprzez prowadzenie kontroli, których przedmiotem 
jest dotrzymywanie m.in. poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku przez podmioty 
prowadzące instalacje oraz użytkowników urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne.
Kontrole prowadzone w terenie mają charakter planowy oraz pozaplanowy.
Kontrole planowe wynikają z rocznego planu działalności kontrolnej IOŚ, natomiast kontrole 
pozaplanowe wykonywane są na wniosek organów administracji publicznej lub w związku                   
z rozpatrywaniem interwencji obywateli.
Ponadto wykonywane są kontrole dokumentacyjne, polegające na analizie sprawozdań                     
z pomiarów wykonanych przez podmioty, które są obowiązane do ich przekazywania 
wojewódzkim inspektorom ochrony środowiska na podstawie art. 122a ust. 2 ustawy Prawo 
ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.). 
Inspektorzy przeprowadzający kontrole dokumentacyjne sprawdzają przede wszystkim, czy 
dotrzymywane są dopuszczalne wielkości emisji w otoczeniu instalacji, czy badania i pomiary 
zostały wykonane w miejscu i zakresie określonym w przepisach prawa, czy wyniki nie 
nasuwają zastrzeżeń oraz czy pomiary zostały wykonane przez akredytowane laboratorium 
zgodnie z metodyką referencyjną. Informuję, że weryfikacja sprawozdań z pomiarów PEM 
prowadzonych w okresie od 2021 r. do lipca 2022 r. w ramach kontroli dokumentacyjnych, 
nie wykazała przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, 
emitowanych do środowiska. ŚWIOŚ w roku 2021 przeprowadził 321 kontroli 
automonitoringowych, natomiast do lipca 2022 r. zostało wykonanych 241 kontroli.
Poniżej odnoszę się do postulatów zawartych w Pana pismach przekazanych do WIOŚ: 
- cyt. „Nakazu dla Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska – wykonywania 
pomiarów kontrolnych wokół masztów telefonii komórkowej 4G i 5G (w sposób ciągły wraz                
z rejestracją pomiarów) w zakresie częstotliwości promieniowania rentgenowskiego                             
i radioaktywnego, które emitują te maszty/anteny. (Nie mylić z pomiarem natężenia pola – 
V/m2 lub W/m2)” – pomiary poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku podczas 
kontroli IOŚ przeprowadzane są przez Centralne Laboratorium Badawcze (CLB), 



Pismo sformatowane w sposób pozwalający na odczytanie przez osoby o szczególnych potrzebach

M: sekretariat@katowice.wios.gov.pl T: +48 32 25 18 040Wojewódzki Inspektorat  
Ochrony Środowiska
w Katowicach

W: www.katowice.wios.gov.pl
A: ul. Konstantego Damrota 16
40-022 Katowice F: +48 32 25 15 554

funkcjonujące w strukturze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, które prowadzi 
badania zgodnie z definicją zawartą w art. 3, pkt 18 o której jest mowa w ustawie z dnia                 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.). 
W kwestii promieniowania jonizującego (a więc rentgenowskiego i radioaktywnego) organem 
sprawującym nadzór jest Prezes Państwowej Agencji Atomistyki.
- cyt. „Przeprowadzenia w Urzędach Wojewódzkich pomiarów kontrolnych na stanowiskach 
pracy pod kątem natężeniu Pola Elektromagnetycznego PEM, które nie powinno 
przekraczać przy częstotliwościach 3 GHz-300GHz 0,16 f + 19,5 (f/2+55) 2 (V/m) - 2h. 
(wolno przebywać pracownikowi nie dłużej niż 2 godziny w ciągu 8 godzinnej zmiany” – 
organem właściwym do realizacji tego zadania jest Państwowa Inspekcja Sanitarna, która 
realizuje zagadnienia z zakresu zdrowia publicznego jak również skupia się na zagrożeniach 
na stanowiskach pracy.
- cyt. „Na uzasadniony wniosek organu samorządu terytorialnego wojewódzki inspektor 
ochrony środowiska jest obowiązany przeprowadzić kontrolę nieobjętą planem kontroli 
Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie poziomów pól elektromagnetycznych emitowanych 
z instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej lub radiolokacyjnej, których równoważna 
moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitujących pola 
elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30kHz do 300 GHz” – w tym zakresie organ IOŚ  
jest właściwy do realizacji tego zadania. Informuję, że do WIOŚ w Katowicach w latach 2021 
– II kwartał 2022 r. nie  wpłynął żaden wniosek o przeprowadzenie takiej kontroli.
- cyt. „Cofnięcia wszystkich wydanych koncesji oraz decyzji środowiskowych o dopuszczeniu 
do eksploatacji masztów telefonii komórkowych (pod groźbą odpowiedzialności karnej) oraz 
prywatnych zgłoszeń na postawienie anten 4G i 5G na budynkach mieszkalnych do czasu: 
     - Dostarczenia przez Operatorów Sieci Komórkowej: ”Raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko” anten telefonii komórkowej lub przedstawienia przez 
operatorów sieci komórkowych prac naukowych (Nie mylić z opiniami) o braku szkodliwego 
wpływu Pól Elektro-Magnetycznych na organizmy żywe.
     - Dostarczenia przez Producentów Anten 4G i 5G – atestów bezpieczeństwa anten 
komórkowych dla ludzi i środowiska” – w powyższych kwestiach organem 
właściwym do jego realizacji jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który jest 
organem regulacyjnym w zakresie działalności telekomunikacyjnej, pocztowej, oraz 
gospodarki zasobami częstotliwości. Jest także organem nadzoru rynku w zakresie kontroli 
wyrobów emitujących lub podatnych na emisję pola elektromagnetycznego, w tym urządzeń 
radiowych wprowadzonych do obrotu handlowego w RP. 
Należy wskazać również, że 4 czerwca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 5 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1071). 
Zmiana pozostająca w zainteresowaniu IOŚ dotyczy uchylenia pkt 7 w § 2 ust. 1 oraz pkt 8 w 
§ 3 ust. 1, co oznacza, że instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, 
z wyłączeniem radiolinii, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03 
MHz do 300 000 MHz, nie zaliczają się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oraz 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Ponadto, informuję że instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne, podlega zgłoszeniu 
właściwemu organowi ochrony środowiska.
- cyt. „Ustalenia stref ochronnych dla anten nadawczo-odbiorczych a zwłaszcza w obrębie 
Szkół, Przedszkoli, Szpitali i Osiedli Mieszkaniowych” – zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.), 
jeżeli z przeglądu ekologicznego albo z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
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wymaganej przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, albo z analizy porealizacyjnej wynika, że mimo zastosowania 
dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być 
dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu, to dla 
m.in. linii i stacji elektroenergetycznej, oraz instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej 
i radiolokacyjnej tworzy się obszar ograniczonego użytkowania. W tym wypadku właściwym 
do uchwalenia obszaru ograniczonego użytkowania jest rada powiatu.
Biorąc zatem pod uwagę przedstawiony w niniejszym piśmie zakres kompetencji IOŚ 
odnośnie promieniowania elektromagnetycznego wyjaśniam, że tutejszy Inspektorat nie jest 
organem właściwym do realizacji większości żądań sformułowanych w Pana piśmie. 

Śląski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska w Katowicach

Agata Bucko-Serafin
/podpisano elektronicznie/

Kopia: a/a
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